ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 11-09-2016

అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరంత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం కోసం, ప్రజలక్ు
ప్రపాలన మరంత చేర్ువకావడం కోసమే జిలాాల ప్ునర్్యవస్థథక్ర్ణ చేసు తన్నామని ముఖ్యమంత్రర శ్రర కె.
చంద్రశేఖ్ర్ రావు తెలిపార్ు. కొతు జిలాాలు, డివిజనత
ా , మండలాల ఏరాాటుక్ు సంబంధధంచి ప్రజల నతంచి
అభిపారయాలు స్ేక్రంచి టాస్క్ ఫో ర్్ క్ు సరెైన సూచనలు చేయాలని ప్రజాప్రత్రనిధతలనత కోరార్ు. మండల
కేంద్నరనికి ద్గ్గ ర్గా ఉనా గారమాలు వేరే మండలంలో ఉంటే అక్్డి ప్రజల అభిపారయాలు తీసతక్ుని మార్ుాలు,
చేర్ుాలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రర అధధకార్ులనత ఆద్ేశంచనర్ు. మహబూబ్ నగ్ర్, వర్ంగ్ల్ జిలాాల
ప్రజాప్రత్రనిధతలు, అధధకార్ులతో కాయంప్ు కారాయలయంలో శుక్రవార్ం ముఖ్యమంత్రర మాటాాడనర్ు. ఆయా
జిలాాలోా జర్ుగ్ుతునా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలనత సమీక్షించనర్ు. కొతు జిలాాల ఏరాాటుక్ు సంబంధధంచి
ప్రజాభిపారయాలనత క్ూడన అడిగ తెలుసతక్ున్నార్ు. ఉప్ ముఖ్యమంత్రర క్డియం శ్రరహర, మంత్రర జూప్లిా
క్ృష్ాారావు, ప్రణనళిక్ సంఘం ఉపాధయక్షుడు నిర్ంజన్ రెడిి, ఎంపథలు జితేంద్ర్ రెడిి, విన్ోద్ క్ుమార్, ప్లువుర్ు
ఎమమెలయయలు, ఎమమెల్స్లు పాలగగన్నార్ు.

ఈ సంద్ర్భంగా ముఖ్యమంత్రర మాటాాడుతూ, ప్రజలక్ు సౌక్ర్యంగా ఉండడమే పారత్రప్ద్ధక్గా కొతు జిలాాలు,
డివిజనత
ా ,

మండలాల

ఏరాాటు
ా

జర్ుగ్ుతునావని,

ప్రజలక్ు

అసౌక్ర్యంగా

ఉండే

ప్రత్రపాద్నలనత

మార్ుుకోవడననికి ప్రభుతన్నికి ఎలాంటి శషబిషలు లయవని స్ిఎం సాషట ం చేశార్ు. ప్రజాప్రత్రనిధతలు క్ూడన
రాజకీయ కార్ణనలతో కాక్ుండన ప్రజలు కేంద్రంగా ఆలోచించనలని సూచించనర్ు. ఒక్ అస్ంబ్లా నియోజక్వర్గ ం
ఒకే జిలాాలోా ఉండనలన్ే ప్రత్రపాద్న ఏద్ీ లయద్ని స్ిఎం సాషట ం చేశార్ు. అస్ంబ్లా నియోజక్వరాగల ప్ునర్భజన

జరగన తరా్త క్ూడన ఒక్ అస్ంబ్లా నియోజిక్వర్గ ం ఖ్చిుతంగా ఒకే జిలా లో ఉంటుంద్ని చేప్ాలయమని స్ిఎం
చెపాార్ు. ద్ేశంలో ఇప్ాటికే 10 రాష్ాటాలోా అస్ంబ్లా నియోజిక్వరాగలు ఒక్టి క్ంటే ఎక్ు్వ జిలాాలోా
విసు రంచనయని స్ిఎం వివరంచనర్ు.

మహబూబ్ నగ్ర్ జిలాాక్ు స్ర్ాయుగ్ం రాబో తునాద్ని, ఆన్ గోయంగ్ పారజెక్టులు ప్ూర్ు వుతున్నాయని,
పాలమూర్ు పారజెక్టు క్ూడన శర్వేగ్ంతో క్టుటక్ుంటామని చెపాార్ు. నీటిపార్ుద్ల ర్ంగ్ంలో పాలమూర్ు జిలాా
గోద్నవర జిలాాల సర్సన నిలుసతుంద్ని ముఖ్యమంత్రర చెపాార్ు. వలసలు పో యన వార్ంతన త్రరగ
పాలమూర్ుక్ు చేర్ుక్ున్ే రోజులు వసతున్నాయని ముఖ్యమంత్రర అన్నార్ు. పాలమూర్ు జిలాా అంతన నీటి
సౌక్ర్యం వసతుంద్ధ కాబటిట, రెైతులెవర్ూ తమ భూములు అముెకోవద్ద ని స్ిఎం పిలుప్ునిచనుర్ు. క్ల్క్ురు
ఎత్రు పో తల ప్థక్ం ద్న్రా నీటి విడుద్ల జర్గ్డంతో ప్రజలంతన సంతోషంగా ఉన్నార్ని చెపిాన ముఖ్యమంత్రర,
పాలమూర్ు ప్రజలనత, ప్రజాప్రత్రనిధతలనత అభినంద్ధంచనర్ు. క్ృష్ాా నద్ధ వలా ఎక్ు్వ ప్రయోజనం పాలుముర్ు
జిలాాకే క్లుగ్ుతుంద్ధని చెపాార్ు. పాలమూర్ు రెైతులక్ు నీళిివ్డం గొప్ా కార్యంగా తననూ భావిసతునాటు
ా
స్ిఎం వెలాడించనర్ు. బౌగోళిక్ంగా చనలా పద్ద ద్ెైన మహబూబ్ నగ్ర్ జిలాా ఇప్ుాడు మూడు జిలాాలుగా మార్డం
ప్రజలక్ు

ఎంతో

సౌక్ర్యంగా

ఉంటుంద్న్నార్ు.

పాలమూర్ు

జిలా లో

ఉనా

అనిా

జాతీయ

ర్హద్నర్ులకిర్ువెైప్ులా విరవిగా మొక్్లు న్నటాలని, తెలంగాణలో అడుగ్ుపటేటవారకి పాలమూర్ు జిలాా
ఆక్ుప్చు తోర్ణనలతో సా్గ్తం ప్లికినటు
ా ండనలని స్ిఎం చెపాార్ు.

హైద్రాబాద్ తరా్త అత్ర పద్ద నగ్ర్మమైన వర్ంగ్ల్ నత అనిా ర్ంగాలోా అభివృద్ధి ప్ర్చనడననికి ప్రభుత్ం
అతయంత పారధననయం ఇసతునాటు
ా ముఖ్యమంత్రర వెలాడించనర్ు. హల్ు , ట్బ
ై ల్ యునివర్టీలతో పాటు అన్ేక్
విద్నయసంసథ లనత మంజూర్ు చేశామని, ట్క్స్ ట్ైల్ పార్ు్ నిరెంచబో తున్నామని వెలాడించనర్ు. రాషట ా బడెెటా ల
ర్ూ. 300 కోటు
ా కేటాయంచనమని, హృద్య్, సాెర్ట స్ిటీలో క్ూడన ఎంపికెైనంద్తన ద్ననికి అనతగ్ుణంగా
ప్రణనళికాబద్ద ంగా వర్ంగ్ల్ నగ్రానిా అభివృద్ధి చేయాలని చెపాార్ు. వర్ంగ్ల్ జిలాాలో మహబూబాబాద్,
భూపాలప్లిా జిలాాలనత ఏరాాటు చేస్ిన తరా్త, కొనిా మండలాలు యాద్నద్ధరలో, కొనిా మండలాలు
స్ిద్ద ప
ధ ేటలో క్లుసతున్నాయన్నార్ు. మిగలిన మండలాలు క్ూడన పద్ద సంఖ్యలో ఉనాంద్తన వర్ంగ్ల్ జిలాానత

రెండు జిలాాలుగా చేయాలని ప్రత్రపాద్ధంచినటు
ా స్ిఎం చెపాార్ు. రెండు జిలాాల స్ర్ూప్ం ఎలా ఉండనలన్ే
అంశంపై ప్రజాభిపారయాలు తీసతక్ుంటున్నామని, వాటికి అనతగ్ుణంగాన్ే ప్రభుత్ం నిర్ాయం తీసతక్ుంటుంద్ని
వెలాడించనర్ు.


వర్ంగ్ల్ - హైద్రాబాద్ ప్రధనన ర్హద్నరపై కాజీపేట వద్ద ఫాత్రమా బిరడె క
ి ి సమాంతర్ంగా మరో బిరడె ని
ి
నిరెంచి, న్నలుగ్ు లయనా రోడుిగా మార్ునతనాటు
ా స్ిఎం ప్రక్టించనర్ు. వెంటన్ే అంచన్నలు
ర్ూప ంద్ధచనలని న్ేషనల్ హైవేస్క ఇ.ఎన్.స్ి గ్ణప్త్ర రెడని
ిి ఆద్ేశంచనర్ు.



మహబూబ్ నగ్ర్ ప్టట ణంలో ద్నద్నప్ు 5 కిలోమీటర్ా బైపాస్క రోడుినత నిరెచనలని ఎమమెలయయ శ్రరనివాస్క
గౌడ్ చేస్ిన విజఞ పిు మేర్క్ు ర్ూ. 100 కోటు
ా మంజూర్ు చేసు తనాటు
ా ముఖ్యమంత్రర ప్రక్టించనర్ు.



ద్ేశంలోన్ే అతయంత వెనతక్బడిన పారంతమమైన మహబూబ్ నగ్ర్ జిలాాలోని గ్టుట మండలానిా రెండు
మండలాలుగా విభజించే ప్రత్రపాద్నలనత ప్రశ్రలించనలని స్ిఎం అధధకార్ులనత ఆద్ేశంచనర్ు.



ఖ్మెం జిలాా గ్ుండనల మండలం విస్థు ర్ాంలో చనలా పద్ద గా ఉనాంద్తన ఆ మండలానిా రెండుగా
విభజించనలని చెపాార్ు.



ప్రజాభిపారయానికి అనతగ్ుణంగా ర్ంగారెడి జిలాాలోని మొయన్నబాద్ మండలానిా సమీప్ంలోని
శంష్ాబాద్ జిలాాలో చేరాులని స్ిఎం అధధకార్ులనత ఆద్ేశంచనర్ు.



ప్రత్రపాద్ధత మహబూబాబాద్ జిలాాలోని తొర్ూ
ర ర్ు రెవెనూయ డివిజన్ోా చేరాులని ఆద్ేశంచనర్ు.



వర్ంగ్ల్ జిలాాలో టేక్ుమటా , పద్ద వంగ్ర్, కొముర్వెలిా మండలాల ఏరాాటుక్ునా అవకాశాలనత
ప్రశ్రలించనలని స్ిఎం ఆద్ేశంచనర్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

